
        

        HVORFOR VÆLGE 
ARBEJDSMEDICIN? 

  

• Arbejde professionelt med at 
forbedre arbejdsmiljø  
 

• Yde forebyggelse på alle niveauer 
 

• Indsigt i og indflydelse på 
samfundsforhold 
 

• God patientkontakt  
- Biopsykosocial tilgang 
 

• Tværfagligt samarbejde 
 

• Varieret arbejdsdag 
 

• Tæt kobling mellem klinisk 
hverdag og forskning 
 

• God supervision og mesterlære 
tradition 

 

• Stor indflydelse på 
tilrettelæggelsen af eget arbejde 
 

• Vagtfrit speciale 
 

• Gode muligheder for selv at være 
med til at påvirke et speciale 
under udvikling 

 

 

 

HVEM ER VI?  

 

 

 

Dansk Selskab for Arbejds- og 

Miljømedicin (DASAM) er det medicinske 

videnskabelige selskab for læger og andre 

med interesse i arbejds- og miljømedicin. 

KONTAKT: 

Harald Meyer, forperson 

harald.william.meyer@regionh.dk 

 

 

 

Yngre Arbejdsmedicinere (YAM) varetager 

yngre arbejdsmedicineres interesser og er 

en forening under DASAM, men med 

selvstændig økonomi. 

KONTAKT: 
Astrid Rosenberg Eskildsen, forperson  

astridrosenberg86@gmail.com 

 

FIND MERE INFO OM OS HER:  

Arbejdsmedicin.dk 

 

                     ARBEJDS- OG       
       MILJØMEDICIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

  

  



MULIGHEDER 

• Der er aktuelt 7 

arbejdsmedicinske 

klinikker i DK 

Udover dette kan arbejdsmedicinere 

være ansat på/i 

• Forskningsinstitutioner 

• Socialmedicinske klinikker 

• Ved arbejdsmiljørådgivende 

firmaer 

• Enkelte større virksomheder  

• Nationale og internationale 

organisationer som 

konsulenter  

(fx Arbejdsmarkedets 

erhvervssikring (tidl. 

Arbejdsskadestyrelsen) og 

Danida ) 

 

 

SPECIALET ARBEJDSMEDICIN 

Kombinerer medicinsk, toksikologisk, teknisk, 

hygiejnisk, epidemiologisk og 

samfundsvidenskabelig viden. 

På en arbejdsmedicinsk klinik fylder  

klinisk arbejde, formidling og forskning 

i princippet lige meget. 
 

      KLINISK ARBEJDE  

• Diagnostisk udredning  

(fx af astma, hvide fingre, psykisk sygdom 

rygsmerter eller eksem) 
 

• Eksponeringsvurdering 

(fx af udsættelse for støv, kemiske stoffer, 

ergonomiske belastninger, støj og stress) 
 

• Vurdering af årsagssammenhæng 

(fx om patientens astma skyldes organisk støv 

på arbejdspladsen) 
 

• Vurdering af prognose og 

forebyggelsesmuligheder 

(herunder erhvervsevnevurdering  

og arbejdsfastholdelse) 
 

• Virksomhedsbesøg 

(Risikovurderinger ude på arbejdspladser) 
 

• Samarbejde (fx lungemedicinere, 

dermatologer, socialmedicinere, psykologer, 

psykiatere, neurologer, reumatologer ) 

 
 

FORMIDLING 
• Et vigtigt redskab til forebyggelse  

 

• Til enkelt personer og grupper 

 

• Mundtlig og skriftlig 

 

• Til patienter, kolleger, andre faggrupper, 

virksomheder, fagforeninger og politikere. 

 

FORSKNING 
• Integreret del af det daglige arbejde 

 

• Indhente og vurdere eksisterende viden i 

forbindelse med udredning af patienter og 

vurdering af årsagssammenhæng 

 

• De fleste arbejdsmedicinere er løbende 

 med i forskningsprojekter 

(fx forskes der indenfor  
bevægeapparatlidelser, reproduktion,  
allergi og hudsygdomme, lungesygdomme, 
psykisk arbejdsmiljø, miljømedicin og ulykker) 

 


